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Wszyscy protestowali
- teraz bêd¹ winie?
REKLAMA
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Kazimierz Rynkiewicz

Wszyscy
byli przeciw,
a teraz bêd¹
winie?

Na jakim spotkaniu z pos³ami PiS
us³ysza³em od jednego z nich, ¿e ustawa dopuszczaj¹ca hodowle wielkoprzemys³owe w Polsce kosztowa³a kilka milionów. Kto musia³ wzi¹æ za to
kasê, bo jaki interes Polska mia³a w
zniszczeniu w³asnej hodowli i w³asnych rolników. A jednak zezwoli³a na
co, czego nie robi siê na zachodzie 
na smród, wylewanie hektolitrów gnojowicy, niszczenie przyrody i w³asnej
produkcji, nie mówi¹c ju¿ o jakoci
miêsa z takich ferm. Biznes zagraniczny, w tym rolniczy wielkoprzemys³owy, potraktowa³ nasz kraj jak koloniê
do podboju. Znam szczegó³y, wiêc
wiem co mówiê. Tubylcy albo dali siê
kupiæ, zauroczeni tward¹ walut¹, albo
zostali omamieni wiecide³kami, jakich w komunie na oczy nie widzieli,
albo okazali siê tak zakompleksieni, ¿e
buty by ka¿demu zagraniczniakowi
czycili, gdyby przyjecha³ z neseserem
euro i roztacza³ wizje.
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Burmistrz Szczygie³ obieca³ ludziom przed wyborami, ¿e fermy wielkoprzemys³owej w Smolêcinie nie bêdzie. Teraz wycofuje siê rakiem. Ale
przecie¿ by³o z nim wielu innych, którzy tak¿e reprezentuj¹ spo³ecznoæ
gryfick¹, wiêc ju¿ czas, by zabrali g³os
w tej sprawie.

Piknikowy czas
Wróble w parkowych krzakach
æwierkaj¹, ¿e co siê w Gminie Gryfice
zmieni³o. Dnia 9 czerwca br. burmistrz
Andrzej Szczygie³ urz¹dzi³ piknik dla
radnych Rady Miejskiej, so³tysów i
naczelników OSP (by³y delegacje, niekoniecznie naczelnicy) w K³odkowie
na terenie przystani kajakowej nale¿¹cej do pana J. Piêkny teren nad rzek¹
Reg¹, dobrze zagospodarowany i roz-

Sygna³y czytelników

Z drugiej strony
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Komentarz internauty
do artyku³u
Nauczyciele strajkowali

Zenek napisa³: Szanowny
panie redaktorze. Przed strajkiem nauczycieli czyta³em odezwê gryfickiego ZNP; wieje z
tej odezwy groza. Okazuje siê
bowiem, ¿e na przestrzeni minionego pó³wiecza nigdy nauczyciele
nie byli tak dyskryminowani. Kiedy
w 93 roku by³y podobne i s³uszne protesty oni (ZNP) mówili, ¿e wszystko
jest ok. O co dzi idzie? O kasê (czy przy
okazji, bo w t³umie raniej), czy o politykê? Wed³ug mnie pewniejsze to drugie. Trudno im zapomnieæ giertychowojowa inwestycja. Ale nie chodzi o to,
by komu robiæ reklamê. Ciekawe, czy w
zwi¹zku z wyborem tego miejsca na piknik os³abnie rola gospodarstwa agroturystycznego w Wilczkowie i pa³acu Ptaszyna w Rybokartach, które przez
Gminê by³y promowane? Druga sprawa,
jaki cel przywieca³ zorganizowaniu
tego pikniku, czy tylko integracyjny, by
so³tys móg³ poznaæ radnego. Czy te¿
dziêkczynny za wygrane wybory. Ale
czy o tym siê myli, przy dobrym jedzeniu i wodach wszelkich.
Ciekawski

wego policzka w sprawie odznaczeñ
znp-owców. i bardzo dobrze Giertych
zrobi³. Przecie¿ wród tej grupy ludzi
jest najwiêcej przeciwników nadchodz¹cych zmian oraz tego rz¹du.
Ps. mam jeszcze dwie w¹tpliwoci.
1/ okazuje siê ¿e najwiêksz¹ krzywdê maj¹ nauczyciele na wsiach. Mylê,
¿e ju¿ nied³ugo to potrwa, bo dzieci
coraz mniej i pora te nêdzne szko³y
polikwidowaæ, a dzieci dowoziæ do
szkó³ w miecie (jak mo¿na uczyæ w
budzie krytej rakotwóczym eternitem?). Warto aby radni, wójtowie i burmistrzowie ten problem przeanalizowali. 2/ jak dyrektorzy szkó³ zap³ac¹ za
strajk? Kiedy bezwarunkowo potr¹cano. Nie wierzê, aby dzisiaj mog³o byæ
inaczej.
Poza tym ciekawy jestem, co oni
(nauczyciele) mówili dzieciom w szko³ach i... o zgrozo w przedszkolach
(sic!), ¿e strajkuj¹. Co te dzieci z tego
zrozumiej¹ Bóg raczy wiedzieæ.
Nie wiem, czy wydrukuje pan to co
napisa³em, ale proszê mi wierzyæ, powodów do wielkich narzekañ ja osobicie to nie widzê. A jak komu krzywda,
to niech siê zwolni. Zachód czeka. Tylko co ci biedacy tam bêd¹ robiæ?

Czego chc¹ mieszkañcy Ko³om¹cia

Czytaj¹c artyku³  Czego chc¹ mieszkañcy Ko³om¹cia zamieszczony w nr
23 dn. 6.06.2007 r. waszej
gazety pomyla³em sobie, ¿e
do Rady Miejskiej w Gryficach wybralimy sobie grupê
oszo³omów. Bo jak inaczej
nazwaæ radnych, którzy w normalnym trybie nie potrafi¹ zwo³aæ
zebrania wiejskiego w Ko³om¹ciu
(brak wietlicy), by w tej miejscowoci powo³aæ so³tysa i Radê So³eck¹? By powo³aæ do ¿ycia so³ectwo. A ju¿ zupe³nie kabaretowe
powiedzenie burmistrza: z³oliwi
mówi¹, ¿e popiech potrzebny jest
przy ³apaniu pche³, natomiast demokracja potrzebuje trochê czasu
i spokoju, ¿eby tworzyæ nowe so³ectwo. Tak¹ jedn¹ pch³ê to ju¿
burmistrz ma w swoim bliskim
otoczeniu, mieszka w Ko³om¹ciu
i jak widaæ z przebiegu sesji, ma
decyduj¹cy g³os, a mianowicie
nie chce, by w Ko³om¹ciu powsta³o so³ectwo. Demokracja, to decyzja wiêkszoci. Tak mi siê wydaje. Ale pch³a, jak pch³a,woli
byæ luzakiem i brylowaæ po innych so³ectwach np. uczestnicz¹c

w wyborach so³tysa w ró¿nych miejscowociach naszej gminy, by udawaæ bardzo wa¿n¹ osobê (w pewnych krêgach nazywaj¹ j¹ spo³ecznym zastêpc¹ burmistrza Gryfic), ni¿
pomyleæ o miejscowoci, w której
od lat przysz³o jej mieszkaæ. Nie chce
nawet zostaæ so³tysem, bo przecie¿ to
odpowiedzialnoæ, jakby nie by³o, to
jednak wobec mieszkañców i miejscowych w³adz. Pch³a o tym wie, wie
te¿, ¿e powa¿ania w Ko³om¹ciu ¿adnego nie ma i so³tysem by nie zosta³a.
Dlatego uwa¿a, ¿e 150 osób z prawem g³osowania, przepraszam 137
osób (bo przecie¿ 13 mieszkañców
Ko³om¹cia zg³osi³o swoj¹ przynale¿noæ do so³ectwa w Trzyg³owiu
odleg³ym o 6 km) nie mo¿e powo³aæ
so³ectwa w swojej miejscowoci w
czym przytakuje jej 9 radnych na
sesji. Kabaret z pch³¹ w tle trwa³
bêdzie jeszcze d³ugo, bo jak piszecie, Rada Miejska na potrzebê chwili
przygotowuje Regulamin Konsultacji Spo³ecznych w formie uchwa³ na
najbli¿sz¹ sesjê. A przecie¿ w Statucie Gminy Gryfice Rozdz. IV  Jednostki organizacyjne i pomocnicze
Gminy w paragrafie 94 punkt 2 napisano: O utworzeniu, po³¹czeniu,

podziale i zawieszeniu jednostki
pomocniczej rozstrzyga Rada po
przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami lub z ich inicjatywy. Inicjatywa spo³eczna by³a,
wniosek z 34 podpisami z³o¿ony i
to powinno wystarczyæ, by bez
zbêdnych regulaminów zorganizowaæ zebranie wyborcze. Tylko
gdzie? W Ko³om¹ciu nie ma ¿adnej wietlicy mimo, i¿ do g³osowania w wyborach parlamentarnych
i samorz¹dowych uprawnionych
jest 150 osób. Proponujemy nad
piêknym jeziorem. Burmistrz na
piknik kasê ma, to mo¿e teraz zafunduje taki mieszkañcom Ko³om¹cia i Rzêsina w któr¹ sobotê
lub niedzielê. I bêdzie po sprawie.
Ko³om¹æ ma za sob¹ lata wietnoci, to tam przed laty rzesze mieszkañców Gryfic i okolic jedzili latem nad piêkne jeziora. Dzi czas,
by do tamtej wietnoci powróciæ,
bo Ko³om¹æ staje przed szans¹
stania siê w ca³oci miejscowoci¹
agroturystyczn¹. Jasne, ¿e to mylenie jest perspektywiczne, ale
od czego trzeba zacz¹æ, a pocz¹tkiem jest ustanowienie w tej miejscowoci so³ectwa. Czytelnik
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W imieniu mieszkañców ul.
3-go Maja w Gryficach p. Ryszard Nierobisz zwróci³ siê do
Starostwa Powiatowego z wnioskiem o uporz¹dkowanie odcin-

ka ul. 3-go Maja od ul. St. Ruta
do koñca jej biegu, czyli kana³u
rzecznego.
Miêdzy innymi wniosek za-

wiera³ probê o wyciêcie suchych
drzew (lipy) i suchych konarów.
Na swój wniosek z³o¿ony
13.02.br. w Starostwie Powiatowym otrzyma³ informacje, i¿ ulica
ta jest we w³adaniu Zarz¹du Dróg
Powiatowych w Gryficach i tam
powinien siê udaæ. Pan Ryszard,
cz³owiek z dusz¹ spo³ecznika w
ww. Zarz¹dzie z³o¿y³ kolejny
wniosek o wycinkê drzew, utwardzenie pobocza ulicy, o za³o¿enie
punktów owietleniowych, bo na
niej nie ma ani jednego. Dnia 6
marca br. otrzyma³ pisemn¹ informacjê z Zarz¹du Dróg Powiatowych, i¿ wycinka drzew zostanie
dokonana po przygotowaniu planu wyrêbu i otrzymaniu decyzji
zezwalaj¹cej na wycinkê drzew
wystawion¹ przez burmistrza
Gryfic. I ju¿ pismem z dnia 9
marca br. otrzymuje kolejn¹ informacjê, ¿e ZDP zwróci³ siê z

Do 30 czerwca

Mo¿na zg³aszaæ
kandydatów na ³awników
W zwi¹zku z przewidzianymi
na rok bie¿¹cy wyborami ³awników s¹dowych na kadencjê 20082011 Kolegium S¹du Okrêgowego w Szczecinie ustali³o, i¿ Rada
Miejska w Gryficach winna wybraæ na potrzeby S¹du Rejonowego w Gryficach: 9 ³awników dla
spraw rodzinnych oraz 13 ³awników dla spraw pracy.
Kandydatów na ³awników zg³aszaj¹ Radzie stowarzyszenia, organizacje zwi¹zkowe, organizacje
pracodawców oraz inne organizacje
z wy³¹czeniem partii politycznych
jak równie¿ co najmniej 25 obywateli maj¹cych czynne prawo wyborcze zamieszkuj¹cych stale na terenie gminy Gryfice. Wzory kart zg³oszenia kandydata mo¿na pobraæ w
Biurze Rady Miejskiej (pok.208 lub
210)  Gryfice, Pl. Zwyciêstwa 37.

S¹ one równie¿ dostêpne w Internecie na stronie www.ms.gov.pl Zgodnie z ustaw¹ z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s¹dów powszechnych ³awnikiem mo¿e zostaæ osoba,
która ukoñczy³a 30 lat i nie ma wiêcej ni¿ 70, posiada co najmniej rednie wykszta³cenie, nieskazitelny
charakter, zamieszkuje lub jest zatrudniona w miejscu kandydowania
co najmniej 12 miesiêcy, posiada
dobry stan zdrowia umo¿liwiaj¹cy
jej pe³nienie funkcji ³awnika s¹dowego. Zg³oszenia kandydatów na
³awników s¹dowych przyjmowane
bêd¹ w Biurze Rady Miejskiej (Gryfice, Pl. Zwyciêstwa 37) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30
czerwca 2007 roku. Do karty zg³oszenia nale¿y za³¹czyæ: 3 fotografie,
zgodnie z wymogami stosowanymi
przy wydawaniu dowodów osobistych, informacjê z Krajowego reje-

stru Karnego, owiadczenie, ¿e nie
toczy siê przeciwko kandydatowi
postêpowanie karne, zawiadczenie
lekarskie stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do wykonywania funkcji ³awnika. Do karty zg³oszenia
przez 25 obywateli do³¹cza siê listê
zawieraj¹c¹: imiona i nazwisko osoby popieraj¹cej kandydata, numer
ewidencyjny PESEL, miejsce zamieszkania, podpis. Zg³oszenia
kandydatów, które nie spe³ni¹ wymogów okrelonych w ustawie 
Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z pó.
zm.) i rozporz¹dzeniu w sprawie
szczegó³owego trybu zg³aszania radom gmin kandydatów na ³awników
oraz wzoru karty zg³oszenia (Dz. U.
Nr 50, poz. 370 z 2006 r.) lub które
wp³yn¹ do Rady Miejskiej po dniu
30 czerwca 2007 roku pozostawione bêd¹ bez biegu. (info UMiG)
REKLAMA

Biuro Parlamentarne Prawo i Sprawiedliwoæ
ul. Wa³owa 8 (wejcie od strony muru obronnego)

pe³ni dy¿ury
w poniedzia³ki i czwartki,
w godzinach 18.00 - 20.00

Pe³nomocnik PiS w powiecie gryfickim: S³awomir Brzozowski

proba do burmistrza o wydanie
zezwolenia na usuniêcie drzew
bêd¹cych w z³ym stanie zdrowotnym, zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu poruszaj¹cych siê tam pieszych. W za³¹czeniu przes³ano
burmistrzowi plan wyrêbu, jednoczenie zapewniaj¹c burmistrza, ¿e drzewa mog¹ usun¹æ
sami po uzyskaniu pozytywnej
decyzji. I co? A no nic! Drzewa
stoj¹, suche konary ³ami¹ siê bez
specjalnego wiatru wal¹c siê pod
nosem dziecka na wózku pchanym przez matkê. Pismo, rzucone
gdzie w k¹t urzêdniczego biurka
nie nabra³o ¿adnej mocy prawnej
ani odpowiedzi na nie. Bo w³anie
tak siê pracuje w gryfickim urzêdzie, którego praca jest ponoæ
rzetelna, przejrzysta, ¿yczliwa
petentom. Dopiero, jak jaki pieszy zostanie walniêty w g³owê suchym konarem, urzêdnicy siê
obudz¹, szukaj¹c winnych zaniedbañ. Winnych nie znajd¹, bo
winê zwal¹ na przyrodê. Sprawa
owietlenia wymienionego odcinka ulicy 3-go Maja, to jeszcze
PRL-owskie zaniedbanie, które
czas najwy¿szy uporz¹dkowaæ w
IV RP. Mieszkañcy tej ulicy maj¹
swoje siedziby, jakby nie by³o, w
miecie powiatowym, a nie w jakiej pipidówce, gdzie diabe³
mówi dobranoc. By³ czas, ¿e przy
wjedzie na tê ulicê sta³ znak zakazu wjazdu samochodem. Dzi
znaku nie ma, ale te¿ nie ma znaku
parkingu, a parking jest, jest równie¿ zajezdnia dla 2-3 autobusów
szkolnych. Nielegalny parking
utrudnia poruszanie siê na tej ulicy przedszkolakom i ich rodzicom, utrudnia te¿ ¿ycie mieszkañcom. Czas to zmieniæ panie i panowie z Urzêdu Miasta w Gryficach.
x
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Ulica St. Ruta
(GRYFICE) Skrzy¿owanie ul.
Ruta z ul. 3-go Maja to najbardziej
zaniedbane miejsce w centrum miasta. Trawa na chodnikach wysoka,
gotowa do sianokosów, trawniki
przed domami nale¿¹cymi do TBSu te¿ koszenia w tym roku nie widzia³y. Same chodniki nie widzia³y
te¿ nikogo, kto móg³by przejæ po
nich z miot³¹. A skrzy¿owanie ul. St.
Ruta i ul. Kociuszki jest piêkne,
prawie Europa. Odleg³oæ skrzy¿owañ to jakie 50  80 metrów, a ró¿nica epok.
(r)

Lipa
Plac Zwyciêstwa w Gryficach,
jaki jest ka¿dy widzi. Czasem dojrzy ca³kowicie uschniêt¹ lipê stanowi¹c¹ ozdobê Placu. Ludzie
widz¹, burmistrz i jego urzêdnicy
z Wydzia³u Rolnictwa i Ochrony
rodowiska nie widz¹. W zwi¹zku z tym proponujemy og³oszenie
przetargu, kto najmniejszym z
mo¿liwych kosztów j¹ usunie,
mo¿e jaki drwal siê znajdzie. (r)

Przystanek

REKLAMA

Przystanki komunikacji miejskiej
w centrum miasta maj¹ stare, zniszczone pojemniki na mieci, ale nie wiemy
do kogo przystanki nale¿¹. Kto wie,
niech spowoduje ich wymianê.
(r)
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Ja, jako obywatel !?
Ja jako obywatel Andrzej
Szczygie³ was popieram. Ja, jako
burmistrz Gryfic Andrzej Szczygie³
prawdopodobnie bêdê musia³ podpisaæ zgodê na budowê chlewni o obsadzie 800 szt. macior w cyklu
zamkniêtym w miejscowoci
£opianów. Tak powiedzia³
burmistrz na ostatniej sesji
Rady Miejskiej dnia 29 maja br.
Natomiast ja, jako obywatel tej
ziemi, doceniaj¹c jej walory turystyczne, jak równie¿ czystoæ
rzeki Regi, przypominam panu
burmistrzowi Gryfic, ¿e dnia 4
kwietnia 2006 r. na sesji Rady
Miejskiej jednomylnie przyjêto Uchwa³ê Nr XXXIV/368/
2006 w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzania miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Gryfice, gdzie miêdzy innymi
czytamy w paragrafie drugim
...jest wprowadzenie zakazu
zabudowy budynkami inwentarskimi o powierzchni u¿ytkowej powy¿ej 1000 mkw, s³u¿¹cymi do chowu i hodowli zwierz¹t w iloci:
a. w obrêbie zwartej zabudowy
wsi lub na terenach objêtych formami ochrony przyrody na podstawie
art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
zakaz w liczbie wy¿szej ni¿ 40 du¿ych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)
b. na pozosta³ych obszarach  zakaz w liczbie wy¿szej ni¿ 60 du¿ych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).
Wykonanie Uchwa³y powierza siê burmistrzowi
Gryfic.
Przypominam obywatelowi i jednoczenie burmistrzowi, ¿e z t¹ jednomylnie podjêt¹ Uchwa³¹ w godzinach popo³udniowych
dnia 4 kwietnia 2006 r. przyby³ pan na zebranie mieszkañców Smolêcina, £opianowa, wiosek ociennych i
przez siebie zaproszonych
goci do zrujnowanej wietlicy w Smolêcinie (zrujnowanej, bo z sufitu la³a siê
woda, na betonowej pod³odze sta³y ka³u¿e a wyposa¿enie tego pomieszczenia,
to parkowe ³awki i jaki
zdezolowany stó³, za którym pan zasiad³). Zebranie
dotyczy³o protestów mieszkañców
£opianowa i Smolêcina zwi¹zanych
z projektem budowy w/w chlewni
przez Duñczyka Utte Bloch na terenie £opianowa. Protest mieszkañ-

ców poparli Rada Osiedla nr 3 w
Gryficach, Liga Ochrony Przyrody w
Gryficach, Okrêg Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Szczecinie,
Okrêg Polskiego Zwi¹zku Wêdkar-

skiego w Gryficach i Polski Czerwony Krzy¿ w P³otach. Przypominam
te¿ panu, obywatelu i burmistrzu
Gryfic, ¿e na zebranie przyjechali z
panem Naczelnik Wydzia³u Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomociami
i Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego w Gryficach Ryszard Chmie-

lewicz, przewodnicz¹cy LOP Tadeusz Boroch, z-ca przew. LOP, z-ca
przew. Wojew. Zwi¹zku Wêdkarskiego Tadeusz Sokó³, przedstawiciel Federacji Zielonych Gaja

Aleksandra Antonowicz. Natomiast
Duñczyk, mieszkaniec Smolêcina,
w³aciciel ilu hektarów ziemi Utte
Bloch zaprosi³ na to samo zebranie
wójta gminy Przechlewo, gdzie podobna chlewnia
funkcjonuje. I co
pan powiedzia³ na
zebraniu? A no, ¿e
na budowê chlewni
pan nie wyrazi zgody, przeczyta³ pan
tekst podjêtej jednomylnie parê godzin
wczeniej
Uchwa³y i na tym
koniec pañskiego
wyst¹pienia. Pañskie wyst¹pienie
Duñczyk
Utte
Bloch skomentowa³ zdaniem, ¿e
urz¹dza pan wiec
wyborczy. Na co
³askawie pan siê
obrazi³, za¿¹da³
przeprosin i wsta³
od sto³u wychodz¹c na zewn¹trz,
by tam czekaæ na spóniaj¹c¹ siê p.
Aleksandrê Antonowicz. A ludzie
mówili o zagro¿eniach jakie ze sob¹
niesie budowa bezció³kowej chlewni. Wypowiadali siê dzia³acze ogródków dzia³kowych, Zwi¹zku Pszczelarzy i panowie z LOP. Naczelnik
Wydzia³u Rolnictwa Ryszard
Chmielowicz, który
by³ w Przechlewie
wspomnia³ jedynie, ¿e
usytuowanie terenu w
Przechlewie jest inne,
bo bardziej przemys³owe, ale ju¿ na temat
smrodu w okolicy, jaki
towarzyszy takiej hodowli nic nie wspomnia³. Pewnie mia³ w
tym czasie katarek.
Kiedy wreszcie zjawia
siê przedstawiciel Federacji
Zielonych
Gaja stwierdza, ¿e
oni zajmuj¹ siê monitorowaniem
takich
chlewni, przeledzili
element oddzia³ywania
na rodowisko i twierdzi, ¿e taka hodowla
nie sprzyja egzystencji
zwierz¹t i ludzi, ¿e produkuje du¿e iloci
szkodliwego azotu. Tereny £opianowa, Smolêcina i okolic znajduj¹
siê na licie Natura 2000. W³anie
dlatego nale¿y zrobiæ wszystko, by
chlewnia nie powsta³a, bo jak dalej
powiedzia³a  istnieje ryzyko, ¿e
przy tak du¿ej produkcji azot bêdzie
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wylewany na pola w dawkach maksymalnych, a ludzie mieszkaj¹cy w
pobli¿u bêd¹ mieli problemy ze zdrowiem.
Tak, bêd¹ mieli problemy ze
zdrowiem, a miejscowoci le¿¹ce w
pobli¿u rzeki Regi ze ciekami, bo
przecie¿ gnojowica wylewana na
pola wodami podskórnymi przedostanie siê wczeniej czy póniej do
rzeki, niszcz¹c znajduj¹c¹ siê w niej
florê i faunê. Realna perspektywa po
ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryficach i wypowiedzi obywatela i burmistrza Andrzeja Szczyg³a. Tylko
pozostaje pytanie  co siê sta³o z jednomylnie przyjêt¹ Uchwa³¹ Nr
XXXIV z dnia 4 kwietnia 2006 r.?
Czy by³ to nic nie znacz¹cy papierek,
który s³u¿y³ jedynie na zebraniach
protestuj¹cych mieszkañców. Który
mia³ mówiæ - oto jestem z wami i was
popieram, ¿ebycie w wyborach
mnie poparli. Teraz w rok po tamtym
zebraniu okazuje siê, ¿e Utte Bloch
mia³ racje mówi¹c, ¿e wyst¹pienie
burmistrza, to przedwyborczy wiec.
Zreszt¹ nie tylko on jeden tak mówi³.
I choæ nie wierzy³em, to jednak dzi,
czytaj¹c lokaln¹ prasê zrozumia³em,
¿e mieli racjê. Obywatelu i burmistrzu Gryfic, ju¿ raz nie pojmowa³
pan, ¿e w Gryficach normalni ludzie
mieszkaj¹, bo zezwoli³ pan na zniszczenie kasyna, nie wykupuj¹c go z
Agencji Mienia Wojskowego, s¹dz¹c, ¿e w Gryficach ludzi ³akn¹cych
szerzej pojêtych zwi¹zków z kultur¹
nie ma. Dzi niech pan reki nie przyk³ada do budowy chlewni, bo pan z
Gryfic i Trzyg³owa wyjedzie np. do
Szczecina albo Trzêsacza, a w Gryficach na Osiedlu nr 3 zamieszka
wiñski smród. Niech pan zmobilizuje swoje Stowarzyszenie Ziemia
Gryficka do dzia³ania, niech pan
zwróci siê z prob¹ do gryfickiego
guru z trzeciego piêtra Urzêdu,
który przysporzy³ nam paru Przyjació³ Powiatu. Przecie¿ zna numery
telefonów do wicepremiera Andrzeja Leppera, który nie tak dawno
stwierdzi³, ¿e w komisji rolnictwa
jest projekt ustawy zabraniaj¹cej
budowy du¿ych chlewni. Marsza³ek
Zachodniopomorski Norbert Obrycki - te¿ Przyjaciel Powiatu - mo¿e
równie¿ zabraæ g³os w tej sprawie.
Niech pan panie burmistrzu ruszy
g³ow¹ a nie stwierdza, ¿e ja jako
obywatel jestem z wami. Z nami pan
nigdy nie by³, bo uchwa³a nigdy nie
wesz³a w ¿ycie i planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Gryfice jak nie by³o, tak nie ma. Bo takie
jest w³anie dzia³anie - s³ów du¿o,
czynów ma³o.
Obywatel
Dla odwie¿enia pamiêci za³¹czam
uchwa³ê i proszê o jej zamieszczenie.

BO¯E CIA£O
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Bo¿e Cia³o  najwiêksze
wiêto Eucharystii
Dzieñ Bo¿ego Cia³a zawsze
gromadzi t³umy wiernych mieszkañców w swoim kociele. Od
paru ju¿ lat dzieñ ten jest te¿
dniem spotkania wiernych z obu
gryfickich parafii, by wspólnie
uczestniczyæ w procesji Eucharystii ulicami naszego miasta.
Tak te¿ by³o dnia 7 czerwca br.
Po Mszy w. koncelebrowanej w kociele p.w. WNMP w Gryficach
uformowa³a siê procesja, któr¹ jako
eskorta prowadzi³ wóz policyjny. Za
nim szli ministranci z krzy¿ami i
lampionami, dzieci, które w tym
roku przyst¹pi³y do I Kom. w. I te,
które I Kom. w. przyjê³y w ubieg³ym roku, starsi uczestnicy nieli
sztandary, dziewczynki sypi¹ce
p³atki kwiatów przed Najwiêtszym
Sakramentem. Procesja zatrzymywa³a siê przy czterech o³tarzach,
gdzie kap³an czyta³ fragment Ewangelii. Ka¿dy o³tarz, to czytany fragment Ewangelii wg innego ewangelisty, jak wiemy jest ich czterech  w.
Mateusz, w. Marek, w. £ukasz i w.
Jan. Po ka¿dej ewangelii kap³an b³ogos³awi³ miastu i uczestnikom procesji oraz tym, którzy z ró¿nych przyczyn nie mogli w niej uczestniczyæ.

piewa³ chór kocielny im. w. Cecylii pod dyr. Ma³gorzaty Drelich.
Uroczystoci zakoñczy³a Msza w.
odprawiona w grocie znajduj¹cej siê
na terenie przyleg³ym do kocio³a
p.w. NSPJ w Gryficach.
(r)
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GRYFICKA KRONIKA

Magdalena Pasieczna

Zdjêcie: Pracownia fotografii artystycznej
Foto Krystyna. Zak³ad fotograficzny, Videofilmowanie
P. wiszczowski, Gryfice, ul. Kocielna 5.

Trzebiatowski Orodek Kultury zaprasza na otwarcie
wystawy malarstwa Heleny Kaczanowskiej

Zatrzymaæ
czas

12 czerwca 2007 roku, godzina 17.00 Galeria Feininger
Helena Kaczanowska - plastyk, pedagog, malarka. Od trzydziestu lat aktywnie uczestniczy
w ¿yciu kulturalnym Trzebiatowa. Od dziesiêciu lat przy Trzebiatowskim Orodku Kultury
prowadzi zajêcia plastyczne dla
m³odzie¿y. Jest komisarzem
wielu wystaw. Organizuje i
uczestniczy w plenerach malarskich, a tak¿e prezentuje swoje
prace w galeriach.
Prace jej znane s¹ w miastach
partnerskich: Sjöbo ( Szwecja) i
Wandlitz (Niemcy).
Malarstwo Heleny Kaczanowskiej cechuje minimalizm
formy. Obrazy zamkniête w ra-

mach tworz¹ skoñczone i przemylane dzie³a.
Tytu³y prezentowanych prac:
Gry i ludzie I
Gry i ludzie II
Wró¿ka snów
Spojrzenie w siebie
Zaczarowana piosenka
Marzenie Ikara
Tañcz¹ce w deszczu
Zatrzymaæ czas
Igrzyska
Petenci
Malujê, kiedy jest mi dobrze,
malujê, ¿eby poczuæ siê jeszcze
lepiej.
Helena Kaczanowska
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Przemys³aw Patyk

Zdjêcie: Pracownia fotografii artystycznej
Foto Krystyna. Zak³ad fotograficzny, Videofilmowanie
P. wiszczowski, Gryfice, ul. Kocielna 5.
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KULTURA
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M³odzie¿ z Plastyka

W Liceum Plastycznym w Gryficach w dniach 11-12 i 15 czerwca
br. trwaj¹ warsztaty malarskie. M³odych adeptów sztuk piêknych spotkalimy w plenerze, gdzie na kartach brystolu czarnym o³ówkiem
utrwalali wdziêczny temat, jakim
jest dla gryficzan Galeria Brama.

Obchody
60-lecia
ZSP
w P³otach

(P£OTY) Tutejszy Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych im.
Wincentego Witosa obchodzi
60-lecie istnienia szko³y. Obchody odbêd¹ siê w najbli¿sz¹ sobotê, 16 czerwca. Rozpoczn¹ siê
Msz¹ w. w kociele parafialnym
o godz. 10.00. Czêæ oficjalna
rozpocznie siê o godz. 11.30
przekazaniem sztandaru, a zakoñczy programem artystycznym.
(r)

Choæ temat ten sam, to jednak spojrzenie na Wysok¹ Bramê by³o inne
i ka¿da praca inna.
W warsztatach udzia³ brali: Ola
Grochowska, Ala Majdziñska, Tomek Boko, Rafa³ Pokorski, Joanna
Braszkiewicz, Magdalena Laskowska, Agata Sawicka.
(r)

Podarowali radoæ dzieciom
W dniu 2 czerwca br. roku na placu
zabaw w Kukaniu So³tys i Rada So³ecka wsi Kukañ, Wo³czyno, Krakowice
zorganizowali Dzieñ Dziecka. Zabawa
przeplatana ro¿nymi konkursami zakoñczy³a siê wrêczeniem paczek.
Ca³a impreza by³a mo¿liwa do zorganizowania dziêki sponsorom, którym
bardzo dziêkujemy.
Podarowali radoæ dzieciom:
Bank Spó³dzielczy w Gryficach,
Sklep Bricomarche  Logan sp. z o.o.
Folchem P.P.H.U. Gra¿yna Ewa
Wyborska, POL-SPA w Gryficach,
Masarnia w wierznie. Dziêkujemy. (o)
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CA£A POLSKA CZYTA DZIECIOM

VI OGÓLNOPOLSKI
TYDZIEÑ CZYTANIA
DZIECIOM

Tydzieñ G³onego Czytania
trwa³ od 3 do 10 czerwca.
W poniedzia³ek bibliotekarki
Dzia³u Dzieciêcego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach odwiedzi³y Gryficki Dom Dziecka,
gdzie w rodzinnej atmosferze g³ono czyta³y maluchom. Czytanie
rozpoczêto Lokomotyw¹ Juliana
Tuwima, nastêpnie czytano bajki o
misiach m.in.Mi Remi , Kubu
Puchatek, Mi Uszatek oraz
wierszyki z czasopisma dla najm³odszych Mi, które to obchodzi
50 rocznicê wydania. Pocz¹tkowo
dzieci s³ucha³y zachowuj¹c pewien
dystans, ale potem najlepszymi
miejscami okaza³y siê kolana bibliotekarek. Panie na pami¹tkê spotkania podarowa³y pluszowego misia a na po¿egnaie poczêstowa³y
wszystkich s³odyczami. Wdziêczne
dzieci odprowadzi³y goci na dziedziniec swojego domu i d³ugo macha³y r¹czkami mówi¹c do zobaczenia.
W rodê, 6 czerwca do Czytelni
Dzieciêcej na spotkanie czytelnicze
przyszli podopieczni z Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upoledzeniem Umys³owym w Gryficach.
Wys³uchali oni tradycyjnie Lokomotywy Juliana Tuwima czytanej

przez pracownika GCI Leszka Wójcikiewicza oraz wierszyków Danuty Wawi³ow czytanych przez bibliotekarkê Bo¿enê Oszucik. Wszyscy
otrzymali zak³adki oraz znaczki
Fundacji ABCXXI a od biblioteki
piêknego pluszowego misia. Po
s³odkim poczêstunku podopieczni
zwiedzili bibliotekê, niektórzy
przyznali, ¿e s¹ tu po raz pierwszy.
W pi¹tek, 8 czerwca, bibliotekarze zorganizowali maraton czytelniczy.W koszulkach Fundacji ABC
XXI przygotowani do czytania
oczekiwali na dzieci. M³odzi czytelnicy korzystaj¹c z tego, ¿e mieli
dzieñ wolny od zajêæ lekcyjnych
ma³ymi grupkami przychodzili do
biblioteki. Bardzo mi³ym momentem by³o przybycie przedszkolaków z Przedszkola nr 1, którym tekst
autorstwa Ma³gorzaty Strza³kowskiej pt. Rady nie od parady czyta³
z-ca burmistrza Gryfic Tomasz
Malczewski. Pan burmistrz entuzjasta pi³ki no¿nej rozpozna³ wród
obecnych dzieci, zawodników dru¿yn podwórkowych co by³o okazj¹
do pogawêdki. Wszystkie spotkania
rozpoczynano wys³uchaniem przepiêknego bajkowego teledysku
Fundacji z piosenkami w wykonaniu znanych polskich artystów. bib
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Wielkie narodowe
czytanie dzieciom
Ju¿ po raz szósty w ca³ej Polsce
ruszy³o wielkie narodowe czytanie
dzieciom. W akcjê organizowan¹
przez Fundacjê ABCXXI Ca³a Polska czyta dzieciom w³¹czy³a siê po
raz kolejny Gmina Brojce. Uroczysta inauguracja VI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom nast¹pi³a na rodzinnym
festynie w Dargos³awiu zorganizowanym
z okazji Dnia Dziecka. Czytanie poprowadzi³y panie: Ma³gorzata Ga³czyñska i
Iwona Prus. W roli
czytaj¹cych motorniczych wyst¹pili:
wójt Gminy Brojce pan Stanis³aw Gnosowski, dyrektor Biblioteki Gminnej w

Brojcach - pani Barbara Grabowska, Przewodnicz¹cy Rady Gminy pan Arkadiusz Witkowski, skarbnik
Gminy Brojce  pani Jadwiga
Sp³awska. Podczas festynu rozdawane by³y ulotki Fundacji, nalepki,
zak³adki. Od poniedzia³ku 4 czerwca ruszy³o wielkie czytanie.
(o)

VI Ogólnopolski Tydzieñ
Czytania Dzieciom w Brojcach
W ramach trwaj¹cego VI OTCD
w naszej szkole odbywa³o siê
oprócz czytania szereg imprez towarzysz¹cych. 6 czerwca gocilimy w naszej szkole aktorów ze Studia Ma³ych Form Teatralnych, Scenografii i Re¿yserii ART  RE z Krakowa. Wystawili oni dla licznie
zgromadzonych dzieci Kozuchê
k³amczuchê. Spotkanie zorganizowa³a pani Ma³gorzata Koz³owska.
W Tygodniu Czytania nast¹pi³o tak¿e rozstrzygniêcie konkursów wiedzy organizowanych dla klas IV 
VI przez bibliotekarkê szkoln¹
pani¹ Iwonê Prus i polonistkê pani¹
Ma³gorzatê Ga³czyñsk¹.
W kategorii klas czwartych Konkurs wiedzy o baniach i bajkach
wygra³ Piotr Krawczyñski z kl. IV b
przed Maciejem Augustynowiczem z
kl. IV a i Karolin¹ Walczak z kl. IV b.

W klasach pi¹tych przeprowadzony by³ konkurs Przys³owie
prawdê Ci powie. I miejsce w tym
konkursie zajê³a Patrycja Dmiterczuk z kl. V a, II miejsce Aneta
Ciach z kl. V b, III miejsce Aleksandra Rosengart z kl. V a i Aleksandra
Piskorz z kl. V b.
Uczniowie klas szóstych rywalizowali w konkursie Folklor znany,
czy mniej znany. Zwyciê¿y³y dwie
uczennice z klasy VI b  Emilia
Gieda i Karolina Boczar, II miejsce
zajê³a uczennica klasy VI a  Karolina Goszczyñska, a III  Paulina
W¹torczyk z kl. VI b.
Zwyciêzcom gratulujemy!
Otrzymaj¹ oni nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez wójta Gminy Brojce, pana Stanis³awa Gnosowskiego.
M. Koz³owska

INFORMACJE
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Wybrano pracownika
do spraw gospodarki
nieruchomociami i geodezji
(GRYFICE) W tutejszym
urzêdzie miejskim rozstrzygniêto
nabór na pracownika do spraw
gospodarki nieruchomociami i
geodezji.
Po wp³yniêciu aplikacji kandydatów komisja konkursowa do dalszego etapu zakwalifikowa³a 9
osób, które spe³nia³y wymagania
formalne. By³y to: Justyna Gujska,
¯aneta Konieczko, Agnieszka Ledachowicz, Agnieszka Mako, Andrzej Mikulin, Ilona Sola z Gryfic
oraz Marek Jêdraszewski z Cerkwicy, Anna Jurczyñska z Rzêskowa i
Katarzyna Strugacz z Borzêcina.
W wyniku dalszej selekcji do
wyboru dopuszczono troje kandydatów: Justynê Gujsk¹, Marka Jêdraszewskiego i Agnieszkê Mako.
W wyniku zakoñczenia proce-

dury naboru na to stanowisko zosta³
wybrany Marek Jêdraszewski z
Cerkwicy. W uzasadnieniu dokonanego wyboru komisja poda³a, ¿e
Pan Marek Jêdraszewski jest kandydatem spe³niaj¹cym wymogi formalne przedstawione w og³oszeniu
o naborze na stanowisko pracownika ds. gospodarki nieruchomociami i geodezji. Podczas rozmowy
kwalifikacyjnej wykaza³ siê najlepsz¹ znajomoci¹ zagadnieñ z
zakresu ustawy o gospodarce nieruchomociami, zagadnieñ z zakresu
geodezji oraz kodeksu postêpowania administracyjnego. Posiada dowiadczenie zawodowe w pracy na
podobnym stanowisku. Na tej podstawie ustalono, ¿e kandydat posiada najlepsze kwalifikacje do zajmowania przedmiotowego stanowiska.
(r)

Nabór w urzêdzie
(GRYFICE) Burmistrz poinformowa³ o wynikach naboru na
stanowisko pracownika do spraw
ochrony rodowiska w urzêdzie
miejskim w Gryficach.
Konkurs na to stanowisko og³oszono pod koniec kwietnia br.Q W
wyniku wstêpnej selekcji na do nastêpnego etapu rekrutacji zakwalifikowali siê kandydaci spe³niaj¹cy
wymagania formalne okrelone w
og³oszeniu: Anna Bana, Anna Kruza, Katarzyna M³ynarska, Joanna
Oksiejuk, Ilona Sola, Tadeusz ¯elaznowski z Gryfic oraz Ma³gorzata

Krawczyk z Sowna, Ma³gorzata Szura z Gos³awia i Magdalena Zio³o z
Brojc.
Sporód tych osób komisja wybra³a Katarzynê M³ynarsk¹ z Gryfic.
W uzasadnieniu poda³a: ¿e Pani
Katarzyna M³ynarska uzyska³a najwiêksz¹ iloæ punktów na rozmowie
kwalifikacyjnej, podczas której oceniono znajomoæ zagadnieñ zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ na okrelonym stanowisku pracy. Kandydatka
swobodnie wyra¿a myli, jest komunikatywna, nawi¹zuje dobry kontakt
z rozmówc¹.
(r)

Dni Powiatu na
Wybrze¿u Rewalskim
Trwaj¹ przygotowania do jednej z
najwiêkszych imprez Powiatu Gryfickiego, a mianowicie do Dni Powiatu
Gryfickiego  Krainy Gryfitów W
tym roku impreza organizowana jest
przy wspó³pracy z Gmin¹ Rewal i po³¹czono j¹ z obchodami wiêta ledzia Ba³tyckiego. Podczas dwudniowej imprezy, która odbêdzie siê w
dniach 6 - 7 lipca br. na placu przy latarni morskiej w Niechorzu atrakcji
nie zabraknie dla nikogo.
W programie m.in. plenerowe inscenizacje historyczne, scenki batalistyczne, redniowieczne obozowisko
Gryfitów, gry, zabawy, konkursy, pokazy dawnego rzemios³a, uzbrojenia i
kuchni, wystêpy zespo³ów muzyki

starodawnej, irlandzkiej i celtyckiej,
a wród nich znanych w kraju i zagranic¹ zespo³ów SHANNON i STONEHENGE oraz muzyki ¿eglarskiej i
morskiej. Ponadto stoiska promocyjne gmin, punkty gastronomiczne, w
tym stanowiska przygotowane przez
rybaków oraz punkty handlowe.
Patronat medialny nad imprez¹ objêli: TVP3, Radio Vox, G³os Szczeciñski, Panorama Gryficka oraz Trybun
Ludu. Sponsorzy: Janusz Zalewski i
Spó³ka - OWS Sandra w Pogorzelicy,
Czekaj Gospodarstwo Rolne ze Skrobotowa, M. Cieszyñska FHU Sabex z
Mrze¿yna oraz M. Tukiendorf PPW
TUKI  MEX z P³otów.
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Zarz¹dzenie burmistrza Nr 101/2007
z dnia 5 czerwca br.

10 tys. na pi³kê
no¿n¹ orlików
Burmistrz Gryfic og³osi³ otwarty konkurs ofert na realizacjê zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, którego
przedmiotem jest organizacja szkolenia i wspó³zawodnictwa sportowego w zakresie pi³ki no¿nej.
Jest to Zadanie Nr 12/2006 i
polegaæ bêdzie na organizacji
wspó³zawodnictwa sportowego w
zakresie: pi³ki no¿nej orlików na
terenie miasta Gryfice - kwota przeznaczona z bud¿etu gminy na realizacjê zadania wynosi 10.000 z³;
Burmistrz poinformowa³ o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku og³oszenia
otwartego konkursu ofert i w roku
poprzednim zadaniach publicznych
tego samego rodzaju i zwi¹zanych z
nimi kosztami:
Rok 2006 - 81.000 z³ - Miejski

Klub Sportowy SPARTA w Gryficach
Rok 2007  88.000 z³ - Miejski
Klub Sportowy SPARTA w Gryficach
Warunki i zasady przyznawania
dotacji oraz sk³adania ofert mo¿na
znaleæ w Biuletynie Informacji
Publicznej urzêdu miejskiego Gryfic lub zasiêgn¹æ informacji u osoby
uprawnionej do kontaktu z Podmiotami, któr¹ jest Henryk CHMIEL wydzia³ promocji, tel. 38-770-28.
Oferty sk³adaæ nale¿y w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Gryficach Pl. Zwyciêstwa 37, pok. 104
lub w wydziale promocji pokój 114
lub przes³aæ poczt¹. Ostateczny termin sk³adania ofert up³ywa dnia 6
lipca 2007 roku. Rozstrzygniêcie
konkursu oraz og³oszenie wyników
nast¹pi w 9 lipca 2007 r.
(r)
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Adres redakcji: Gryfice,
ul. nadaæ
Wa³owa 8/7,
tel. 091 wppp1@wp.pl
384 71 53, 0504 042 532
Og³oszenie
mo¿na
mailem:
MIESZKANIA

n Sprzedam mieszkanie w Gryficach po remoncie ok. 70 mkw. przy
ul. Niechorskiej. Tel. 505 081 153.
n Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 36 mkw. Tel. 602 321 227.

n Sprzedam nowy silnik elektryczny 4 kw. Tel. 604 565 270
n Sprzedam tanio ocie¿nice metalowe 60 x 80, skrzyd³a drzwiowe,
ma³e okna drewniane - nieu¿ywane.
Tel. 0 602 731 070.
n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel 502 649 119.

n Sprzedam Opel Kadet Combi
benzyna -1,4l, rok 1990, szary metalik - org., bezwypadkowy, 5 dzwiowy, centralny zamek, szyberdach, bardzo ekonomiczny. Proponowana cena 2800 z³. Tel. 091 397
4127 lub 604 845 753.

INNE

US£UGI

INNE

n Sprzedam zamra¿arkê, ch³odziarkê i inne urz¹dzenia gastronomiczne i sklepowe (gwarancja).
Tel. 0601 587 438.
n Pilnie sprzedam telefon SONY
ERICSON J210i z ³adowark¹ na gwarancji. Cena 120 z³, tel. 669 348 840.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Praca w Niemczech przy zbiorze
i pakowaniu warzyw - legalna. Tel.
505 717 271.
n Praca w Niemczech - pani¹ znaj¹c¹ dobrze niemiecki w mowie,
wiek 45-55 lat, opieka nad starszym
ma³¿eñstwem, warunki pracy i p³acy bardzo dobre, praca na pó³tora
miesi¹ca - pó³tora miesi¹ca w kraju.
504 748 717.

n RTV - servis - naprawa Us³ugi
domowe i warsztatowe £obez, Cicha 3/1, Br. Micek tel. 3974127 lub
604845753.

n Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne naprawy wykona Z³ota R¹czka" tel. 091 3922783, 0660
392 851.

n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.

NIERUCHOMOCI

n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

n Domy od 40 tys. z³, technologia
modu³owa. Tel. 511 809 200
www.najtanszy-dom.za.pl

n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.
n Sprzedam kiosk typ jugos³owiañski, kostkarka do lodu, sokowirówka przemys³owa, mieszacz do koktaili. Tel. 091 386 3525.
n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.
n Poszukiwany muzyk lub zespó³
muzyczny w okresie letnim do
grania w Rewalu - LE. Na Fali. Tel.
501 026 529, 502 701 543.

n Kupiêgrunty rolne. Tel. 692 883
670

MIESZKANIA

n Poszukuje do wynajêcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel. 691 794 996.

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹
na ul. Niepodleg³oci w Gryficach.
Tel. 501 278 866.
n Wynajmê halê i pomieszczenie
warsztatowe w Gryficach, wszystkie
media, du¿y plac manewrowy. Tel.
091 384 08 39, 509 431 779

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461

Daj¹c og³oszenie

do GAZETY GRYFICKIEJ

uka¿e siê ono w tej samej cenie

tak¿e w dwóch innych
gazetach: Tygodniku
Pojezierza Drawskiego
i Tygodniku £obeskim.
To niedrogo - sprawd.
091 384 71 53
wppp1@wp.pl

SPORT
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III £obeski Maraton Rowerowy im. Eugeniusza Gostomczyka

Gryficzanie jedzili w maratonie
(£OBEZ) Tak jak Gryfice maj¹
rowerowy maraton Gryfland, tak i
£obez ma swój maraton zaliczany
do ³¹cznej punktacji z Gryflandem i
innymi wycigami tego typu. Kolarze doskonale znaj¹ siê z tych maratonów i zazwyczaj we wszystkich
bior¹ udzia³. Tak by³o te¿ podczas
maratonu w £obzie, gdzie pojawili
siê kolarze z Gryfic. Niestety, kilka
dni przed jego rozpoczêciem zmar³
nagle jeden z weteranów tych wycigów  Eugeniusz Gostomczyk, st¹d
nazwano ³obeski maraton jego imieniem. W zawodach wziê³o udzia³
ponad 200 kolarzy z klubów z ca³ej
Polski. Tym bardzie ciesz¹ wyniki
gryficzan, którzy zajêli w tym maratonie wysokie lokaty.
Wród kobiet z Gryfic pojecha³a
Urszula Zadworna, reprezentuj¹ca
klub Masters Gryfice. W klasyfikacji Open na 100 km zajê³a 6 miejsce.
W swojej grupie wiekowej K-4 zajê³a drugie miejsce, i takie same w
MTB.
M-3
Wród mê¿czyzn zaczniemy od
najm³odszych. Sebastian Migalski
zaj¹³ 11 miejsce w kategorii M-3 na
200 km.
M-4
Du¿y sukces osi¹gn¹³ Robert

Malinowski z Trzebiatowa, który
zwyciê¿y³ w kat. M-4 na dystansie
100 km, z czasem 2 godz. 33 min.
W tej kategorii, ale na dystansie
200 km dobre  10 miejsce  zaj¹³
Marek Zadworny.
Niez³ym wyczynem, równie¿ w
tej kategorii wiekowej, mo¿e pochwaliæ siê Zbigniew Mordak, który zaj¹³ 12 miejsce, ale na dystansie
300 km. Pokona³ ten dystans w 17
godzin i 7 minut.
M-5
W tej kategorii 2 miejsce zaj¹³
Stanis³aw Jutel z Mastersów, pokonuj¹c 100 km w czasie 2 godz. i 51
min.
W tej samej kategorii, ale na
dystansie 200 km Grzegorz Stachowiak zaj¹³ 10 miejsce, a Ryszard
Jówik  12. Jednak najlepsz¹ wytrzyma³oci¹ wykaza³ siê Roman
Krupa, który zaj¹³ 6 miejsce na 300
km, przeje¿d¿aj¹c ten dystans w 17
godz. i 25 min.
M-6
Tutaj dobre  5 miejsce  zaj¹³
Andrzej Ptaszyñski, na dystansie
100 km.
MTB
W tej kategorii najlepiej spisywali siê Zadworni; Urszula zajê³a
19 miejsce na 100 km, za Marek
wysokie  4 miejsce na dystansie

Zaproszenie

REKLAMA

200 km. Tu¿ za nim uplasowa³ siê
Ryszard Jówik. Niestety, na 400 km

nikt z Gryfic nie znalaz³ siê w pierwszej dziesi¹tce.

Czêæ ulicy St. Ruta przez
mieszkañców Gryfic zwana deptakiem, zosta³a przejêta od powiatu
przez gminê we w³asne zarz¹dzanie.
S¹dziæ nale¿a³o, ¿e nawierzchnia na
niej zostanie uporz¹dkowana. Niestety mimo zbli¿aj¹cego siê sezonu
turystycznego nic na niej siê nie
dzieje. Dziury w nawierzchni trochê
siê powiêkszy³y i choæ w³aciciele
kawiarenek na stolikach stawiaj¹
kwiatki, to jednak one splendoru
temu miejscu nie przynosz¹. Zapomniany przez w³adze miasta deptak
jak by³ zaniedbany, tak jest zanie-

dbany. Dlatego zapraszamy na
pyszne lody, kebab (zap³ac¹ sami)
tzw. radnych Rady Miejskiej w Gryficach. Piszemy tzw. bo radni w³aciwie pojmuj¹c swoj¹ rolê w miecie ju¿ dawno problem deptaka by
rozwi¹zali, zlecaj¹c np. stosown¹
uchwa³¹ zalepienie dziur, o które
potykaj¹ siê matki z wózkami, dzieci i ludzie starsi. Radni zadbaliby o
to, ¿eby interesuj¹cy zak¹tek w centrum miasta nie przynosi³ ujmy
mieszkañcom ani w³adzom miasta i
nie omiesza³ nas w oczach turystów.
x

SPORT
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Osadnik pokonany, dwa gole
Przemys³awa D¹browskiego
OSADNIK Mylibórz  SPARTA Gryfice 1:2 (0:0)
Pi³karze gryfickiej Sparty pokonali w meczu wyjazdowym Osadnika Mylibórz. Od 67 min. nasz
zespó³ prowadzi³ 1:0 po golu
Przemys³awa
D¹browskiego.
Miejscowi coraz bardziej naciskali i uda³o im siê wyrównaæ w
84 min. za spraw¹ Myszkowskiego, jednak trzy minuty póniej

znów do siatki trafi³ popularny
Spaja i gryficzanie mogli siê
cieszyæ ze zwyciêstwa, a Osadnik
chyba mo¿e siê po¿egnaæ z V lig¹.
Juniorzy
Juniorzy znów pojechali sk³adem wêgla i papy, w dodatku w

pierwszej po³owie graj¹c w 10, a w
drugiej w 9. Przegrywaj¹c 0:2 doprowadzili do wyrównania po golach Paw³a Rytwiñskiego i trafieniu samobójczym, ale w drugiej
po³owie myliborzanie zdobyli
jeszcze dwa gole i wygrali 4:2.
Mimo to juniorom Sparty nale¿¹
siê wielkie brawa za ambicjê.

Supermaraton Rowerowy
Gryfland 2007
Ju¿ w najbli¿szy weekend tj. 16 
17 czerwca rusza czwarta edycja Supermaratonu Rowerowego Gryfland
2007. Organizatorem imprezy jest
Powiat Gryficki przy wspó³pracy z
gminami: P³oty, Rewal, Trzebiatów,
Karnice oraz Klubem Sportowym
Masters. Maraton jest jednym z etapów Pucharu Polski w Szosowych
Maratonach Rowerowych, w którym
bior¹ udzia³ zawodnicy nie tylko z
ca³ej Polski, ale i z zagranicy. Dotychczas udzia³ w Gryflandzie 2007
zadeklarowa³o ok. 100 zawodników,
a zapisywaæ siê mo¿na do dnia 15
czerwca br.
Rankiem 16 czerwca z Placu
Zwyciêstwa w Gryficach na trasê
wyjad¹ pierwsi rowerzyci. Na zawodników czekaj¹ dwie pêtle o
³¹cznej d³ugoci 300 km lub jedna o
d³ugoci 150 km. Tegoroczna trasa
przebiegaæ bêdzie przez miejscowoci: Gryfice  Pobierowo  Rewal 
Karnice  Trzebiatów  Gryfice 
Unibórz  P³oty  Resko  Modlimowo  Gryfice. Uroczyste zakoñczenie
maratonu wraz z uhonorowaniem
zwyciêzców poszczególnych kategorii odbêdzie siê w niedzielê 17 czerwca o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach.
Zg³oszenia na maraton przyjmuje
Powiatowe Centrum Marketingu

V liga
Osadnik Mylibórz - Sparta Gryfice
1:2, D¹b Dêbno - Mieszko Mieszkowice 2:1, Odra Chojna - Pomorzanin Nowogard 4:2, Zorza Dobrzany - Polonia
P³oty 3:2, Fagus Ko³bacz - Piast Chociwel 0:0, Piast Choszczno - Hutnik EKO
TRAS Szczecin 1:3, K³os Pe³czyce Radovia Radowo Ma³e 11:2, Orze³
Trzciñsko-Zdrój - Vineta Wolin 3:2.
1. D¹b Dêbno
76 75-24
2. Piast Choszczno
66 72-28
3. Vineta Wolin
59 62-33
4. Orze³ Trzciñsko-Zdrój
58 66-38
5. Odra Chojna
52 64-42
6. Pomorzanin Nowogard 44 59-53
7. Polonia P³oty
39 57-53
8. Sparta Gryfice
36 41-51
9. Piast Chociwel
35 41-31
10. Mieszko Mieszkowice 34 40-35
11. K³os Pe³czyce
30 40-47
12. Hutnik EKO TRAS Szcz.30 39-49
13. Fagus Ko³bacz
29 30-56
14. Osadnik Mylibórz
27 39-65
15. Zorza Dobrzany
24 33-97
16. Radovia Radowo Ma³e 21 40-96
Klasa okrêgowa
Wicher Brojce - KP Police II 1:6,
wiatowid £obez - Masovia Maszewo
1:1, D¹brovia Stara D¹browa - Vielgovia Szczecin 3:1, Sarmata Dobra - Orkan Suchañ 3:4, Korona Stuchowo Iskierka mierdnica 2:3, Sparta Wêgorzyno - Ina Iñsko 2:0, Mewa Resko wit Szczecin 3:2, Orze³ Prusinowo Promieñ Mosty 3:1.
1. wit Szczecin
62 69-23
2. KP Police II
53 72-42
3. Sarmata Dobra
52 60-34
4. Promieñ Mosty
47 40-32
5. Sparta Wêgorzyno
45 43-24
6. Wicher Brojce
42 44-40
7. Masovia Maszewo
41 44-40
8. Iskierka mierdnica
41 55-48
9. D¹brovia Stara D¹browa 40 39-49
10. Korona Stuchowo
38 48-52
11. wiatowid £obez
38 42-44
12. Mewa Resko
37 44-61
13. Vielgovia Szczecin
33 47-78
14. Orkan Suchañ
31 36-44
15. Ina Iñsko
26 44-81
16. Orze³ Prusinowo
21 38-73

Rozwoju Gospodarczego i Integracji
Europejskiej tel. 091 384 64 50 w.
447. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce maratonu mo¿na uzyskaæ u p.
Adama Jamroza pod numerem telefonu 607 162 634 oraz na stronie internetowej www.gryfland.pl

UKS SZACH
Gryfice
Zapraszam na Mistrzowtwa
Gryfic Juniorów, które odbêd¹ siê
w Pracowni Zajêæ Technicznych
SP 3 w Gryficach (budynek w parku) w dniach 14-15 czerwca br. w
godz. 10.00 - 14.00.

Wyniki i tabele

Rozdanie nagród w poniedzia³ek 18.06 w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Gryficach o godz.
17.00.

zapraszam
Kazimierz £aszewski

GRANIE W PLANIE
16 czerwiec  sobota:

V liga

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

Sparta Gryfice - Orze³ Trzciñsko-Zdrój
Vineta Wolin - K³os Pe³czyce
Radovia Radowo Ma³e - Piast Choszczno
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Fagus Ko³bacz
Piast Chociwel - Zorza Dobrzany
Polonia P³oty - Odra Chojna
Pomorzanin Nowogard - D¹b Dêbno
Mieszko Mieszkowice - Osadnik Mylibórz

Klasa okrêgowa

16:00 KP Police II - Orze³ Prusinowo
16:00 Promieñ Mosty - Mewa Resko
16:00 wit Szczecin - Sparta Wêgorzyno
16:00 Ina Iñsko - Korona Stuchowo
16:00 Iskierka mierdnica - Sarmata Dobra
16:00 Orkan Suchañ - D¹brovia Stara D¹browa
16:00 Vielgovia Szczecin - wiatowid £obez
16:00 Masovia Maszewo - Wicher Brojce
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Z lekkoatletycznych stadionów

£ukasz Przybysz pokona³
magiczn¹ barierê 2 minut

bieg na 800 m
Lekkoatleci podró¿uj¹ i startuj¹
szukaj¹c formy sportowej oraz minimum, które nale¿y wype³niæ przed
najwa¿niejszymi zawodami. Zawodnicy ,,Chrobrego Gryfice równie¿ startuj¹ odnosz¹c wiele sukcesów sportowych. W dniach 9-10
czerwca w Poznaniu odby³y siê
Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa
Juniorów w Lekkiej Atletyce, gdzie
wystartowa³a dwójka najlepszych
naszych lekkoatletów w tej kategorii wiekowej: £ukasz Przybysz w
biegu na 400 m  53,98 sek. i w
biegu na 800 m  1.59,99 sek. pokonuj¹c ,,magiczn¹ barierê dwóch
minut, oraz Damian Po³om w
pchniêciu kul¹  14,80 m zdobywaj¹c jednoczenie tym wynikiem br¹zowy medal. Tak¿e w niedzielê w

start do 400 m

Trzebiatowie odby³a siê kolejna
edycja ,,Trzebiatowskiej 10-tki,
gdzie w kategorii m³odzików wystartowa³ Adam Czerniecki zajmuj¹c II miejsce na dystansie 2 km.
Tydzieñ wczeniej w/w zawodnicy
brali udzia³ w silnie obsadzonym
mityngu w Policach, zdecydowane
zwyciêstwa z du¿¹ przewag¹ nad
rywalami odnieli zarówno Damian
Po³om z wynikiem 15,48 m w
pchniêciu kul¹ jak i £ukasz Przybysz w biegu na dystansie 600 m z
wynikiem 1.27,43, Adam Czerniecki startuj¹c w biegu na dystansie
1500 m ustanowi³ rekord ¿yciowy z
wynikiem 4.30,74. Przed lekkoatletami kolejne starty ju¿ w najbli¿szy
weekend w Bia³ogardzie na mityngu ,,Ba³tyku Koszalin.
(r)
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Zderzenie z opryskiwaczem!

(¯UKOWO) W dniu 11 czerwca br. oko³o godz. 6:40 na w¹skim
odcinku drogi w okolicach miejscowoci ¯ukowo mia³a miejsce kolizja drogowa, w której Tadeusz G.
poruszaj¹c siê ci¹gnikiem m-ki ZETOR z do³¹czonym opryskiwaczem, nie zachowuj¹c nale¿ytej
ostro¿noci wjecha³ na znajduj¹cy
siê na poboczu drogi konar drzewa
powoduj¹c tym przechylenie siê
opryskiwacza i jego zderzenie z
mijaj¹cym go autobusem m-ki AUTOSAN.
W wyniku tego zderzenia zniszczeniu uleg³y trzy szyby autobusu, a
jedna z pasa¿erek dozna³a urazu w
postaci zadrapañ wymagaj¹cych
konsultacji lekarza pogotowia ratunkowego. Tylko dziêki szczêliwemu zbiegowi okolicznoci pozosta³ym pasa¿erom autobusu nic siê
nie sta³o i nie dosz³o do wiêkszej
tragedii.
Po zgromadzeniu kompletu materia³u procesowego w stosunku do

NAPROMILOWANI
(BIELIKOWO) 4 bm. Na trasie
Bielikowo  Mo³ostowo zatrzymano Józefa G., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu 
2,50.
(TRZEBIATÓW) Na trasie
Trzebiatów  Chom?towo zatrzymano Jacka W., mieszka?ca powiatu gryfickiego, który kierowa? skuterem pod wp?ywem alkoholu 
1,48.
(GRYFICE) 6 bm. w Gryficach
zatrzymano Rafa³a K., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³
samochodem osobowym marki VW
pod wp³ywem alkoholu  1,72.
(POBIEROWO) 7 bm. w Po-

kieruj¹cego ci¹gnikiem Tadeusza G
zostanie skierowany wniosek do
S¹du Grodzkiego w Gryficach.
rzecznik prasowy KPP Gryfice

Odzyskano mienie parafii!

(POBIEROWO) W dniu 8
czerwca br oko³o godz. 16:50 w
Pobierowie z plebanii dokonano
kradzie¿y 6 mikrofonów oraz patery koloru z³otego, wyrz¹dzaj¹c tym
straty 1.500 z³ na szkodê parafii.
Dzieki osobistemu zaanga¿owaniu
policjantów z Rewala i podjêtym
przez nich dzia³aniom, ju¿ w dwa
dni po kradzie¿y uda³o siê ustaliæ i
zatrzymaæ sprawców tego zdarzenia, a tak¿e odzyskaæ skradzione
mienie.
Obu mieszkañcom gminy Trzebiatów, tj. 22-letniemu Robertowi
H. i 22-letniemu Januszowi S.
przedstawiono zarzuty kradzie¿y.
Obaj równie¿ oczekuj¹ na rozpatrzenie wniosków o ich tymczasowe
aresztowanie.
rzecznik prasowy KPP Gryfice
bierowie zatrzymano Krystiana S.,
mieszkañca powiatu kamieñskiego,
który kierowa³ motorowerem pod
wp³ywem alkoholu  0,44.
(GRYFICE) 7 bm. w Gryficach
na ul. Wojska Polskiego zatrzymano Jerzego B., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Opel pod
wp³ywem alkoholu  1,66.
(GRYFICE) 8 bm. w Gryficach
zatrzymano Mateusza G., lat 16,
mieszka?ca powiatu gryfickiego,
który posiada? przy sobie 0,2 g marihuany.
(DARGOS£AW) 10 bm. na trasie Dargos³aw  £atno zatrzymano
Paw³a N., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem
pod wp³ywem alkoholu  1,48.

Wyrok
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07.06.2007
Godz. 15:05 Grytfice. ul. Pi³sudskiego  Drzewo powalone na
drodze. W dzia³aniach bra³y udzia³
dwa zastêpy z KP PSP Gryfice.
Godz. 19:46 Trasa P³oty  Lisowo; wypadek samochodowy.
Samochód osobowy Toyota Corolla na prostym odcinku drogi zjecha³a na przeciwleg³y pas drogi a
nastêpnie do pobliskiego rowu uderzaj¹c czo³owo w przydro¿ne drzewo. Jedna osoba poszkodowana
Dzia³anie SP polega³o na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia ,uwolnieniu osoby poszkodowanej z rozbitego pojazdu ,za³o¿eniu ko³nierza ortopedycznego oraz pomoc s³u¿b¹
medycznym w przetransportowaniu poszkodowanej osoby do karetki pogotowia ratunkowego , kierowanie ruchem do czasu przyjazdu
Policji. W wyniku uderzenia nast¹pi³o zapalenie instalacji elektrycznej która zosta³a ugaszona przy u¿yciu 2 ganic. W prowadzonych dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP
P³oty.
Godz. 22:38 Wiæmice  zadymienie w mieszkaniu które spowodowane by³o niedro¿nym przewodem kominowym W prowadzonych
dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP
Pniewo.

08.06.2007 r.
Godz. 18:48 Gryfice ul. Akacjowa  po¿ar piwnicy. W dzia³aniach bra³y udzia³ dwa zastêpy z
PSP Gryfice.
10.06.2007 r.
Godz.16:12 droga Gryfice 
P³oty; plama oleju. W dzia³aniach
bra³ udzia³ zastêp z PSP Gryfice.
Godz.17:42 Trzebiatów, ul.
Ogrodowa  po¿ar szopy. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP Trzebiatów oraz zastêp z JW. Trzebiatów.
Godz. 20:10 Gryfice, ul. Mickiewicza  po¿ar mieci. W dzia³aniach udzia³ bra³ zastêp PSP Gryfice.
11.06.2007r.
Godz. 07.00 trasa Bielikowo 
Zukowo Gm. Brojce  kolizja ci¹gnika rolniczego z autobusem. 1
osoba poszkodowana. OSP Brojce
Godz. 07.05 wypadek samochodowy w ok. Truskolasu Gm.
P³oty. zderzenie Daewo Nubia i
Lanos. Dwie osoby poszkodowane.
OSP P³oty.
Godz. 11.34 okolice Borzêcina
Gm. Gryfice  pali³y siê podk³ady
kolejowe na torach PKP. OSP Górzyca.
Godz. 13.13 ok. W³odark Gm.
Trzebiatów  wypadek samochodowy. Zderzenie 3 samchodw osobowych. 2 osoby poszkodowane.
OSP Trzebiatów.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 22 maja 2007 r. sygn.
akt VI K 254/07 skaza³

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 23.04.2007 r. sygn. akt
VI K 228/07 wymierzy³

ur. 6.08.1968 r. w P³otach, zamieszka³ego w Trzyg³owiu 48B/6 gm.
Gryfice na karê 3 miesiêcy pozbawienia wolnoci, której wykonanie
warunkowo zawieszono na okres próby 2 lat, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu
l¹dowym na okres 4 lat, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym, za przestêpstwo z art. 178 a par. 1 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 12 lutego
2007 roku na trasie Grêbocin  Waniorowo kierowa³ samochodem
marki Tarpan nr rej. ZGY S969 znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci
siêgaj¹cym 1,36 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

karê 5 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonania
nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 30
godzin miesiêcznie wskazanej przez Urz¹d Gminy w Rewalu; orzek³
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych
w ruchu l¹dowym na okres jednego roku; orzek³ podanie wyroku do
wiadomoci publicznej poprzez opublikowanie w Gazecie Gryfickiej; za czyn z art. 178 a par. 2 kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 15 lutego
2007 r. w miejscowoci Rewal na ul. Rybackiej powiatu gryfickiego po
drodze publicznej kierowa³a rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci posiadaj¹c 0,52 i 0,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Józefa Pietrzyka

Teresie Balickiej
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REKLAMA
W GAZECIE
GRYFICKIEJ

Tel. 091 384 71 53
Kom. 504 042 532

Gryficki Dom Kultury

przyjmuje zapisy w roku k-o 2007/2008

do Ogniska Muzycznego
w klasach:

- fortepianu
- akordeonu
- keyboardu
- gitary
Zapisy i wszelkie informacje w sekretariacie GDK
lub pod nr telefonu: 091 384 26 88

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730

